
isszavezet bennünket a saját gyökereinkhez
kerek világ hét foka címmel megjelent Bán-

or Zsuzsanna Csodafiú szarvas című re-
énysorozatának harmadik kötete, amelynek
árpalotai bemutatóját a napokban tartották a

údy Gyula Városi Könyvtárban.

Az intézmény szinte telje-
en megtelt kamaratermé-
en tartott rendezvényt
ampanari- Talabér Márta,
árpaiota polgártnestere
yitotta meg. - Amikor annyi

ídös voltam, mint az itt helyet
oglaló fiatalok, akkor a rö-
ai és görög mitológiáról ta-
ultunk az iskolában, ám a
agyar mitológiáról nem.
nnek a könyvnek s minden-
ek, ami ezzel kapcsolatosan
örténik, azért van nagy je-

Campanari-Talabér Márta a kö-
tet fontosságá ról beszélt

lentősége, mert visszavezet
bennünket a saját gyökere-
inkhez - mondta el köszöntő-
jében a városvezető, aki mel-
lett a magyar mitológiai vi-
lágba elkalauzoló könyvsoro-
zatot, valamint a kiállított
pályaműveket Budai László,
a városi könyvtár vezetője,
valamint Farkas Csaba, a
Szülőföld Könyvkiadó ügyve-
zetője is elismerő szavakkal
méltatta.

A könyvhöz kapcsolódott
egy rajzpályázat is, amely-
ből kiállítás is nyílt a könyv-
tárban. Sándor Zsuzsanna,
a Csodafiú szarvas regények
szerzője elmondta, a kiadó-
val közösen hirdettek meg
egy pályázatot múlt év őszén
általános és középiskolások
számára. A könyvbemutató
alkalmából kiállított képek
a beküldött pályaművekből
álltak össze. Többek között
Várpalotáról, Papkesziről és
Székesfehérvárról is érkez-
tek alkotások. Az író köny-

Éltető Erzsébet, a könyvtár munkatársa részleteket olvasott fel Sándor Zsuzsanna könyvéből

vének illusztrációi is ezen
művekből kerültek ki.

A könyvbemutatón el-
hangzott, a PSZ C Faller
Jenő Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kol-
légiumában tanító Sándor
Zsuzsanna könyvsorozata
ifjúsági regényként él a
köztudatban, annak ellené-
re, hogy felnőttek is szíve-
sen olvassák. Van, aki a

karaktereteket szereti,
van, aki a magyar mítoló-
giában talál örömöt. A
könyv egy kis alföldi falu-
ban indul, ahol fiatalok
utolsó középjskolai nyaru-
kat töltik. Barátságot köt-
nek, és sok-sok érdekes do-
log derül ki róluk.

A legújabb, harmadik feje-
zetben a garabonciások
megérkeztek Erdély földjére.

Nem mindenki láthatja őket,
csak a beavatottak. Kalomo-
na és Ármány mindent elkö-
vet, hogy ne tudjon előre ha-
ladni. Ebben jó partnerre
találnak a fekete medvében,
aki a boszorkányok anyjá-
nak gyermeke, és bosszút
akar állni. A teremtett világ
erői azonban segítségükre
lesznek, még akkor is, ha
próbák elé vetik őket.


